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 ת ייאוש לחדוות חייםתחושבין 
גבריאל ח' כהן

 דרך הייאוש .א
ספר קהלת יוצא דופן בין ספרי המקרא. כבר 

למגילה בכלל יש חז"ל שאלו את עצמם אם 
 1זו מקום בין כ"ד ספרי המקרא.

נביא דוגמה אחת הממחישה במה שונה 
המגילה מיתר ספרי המקרא: בתנ"ך מברכים 

ספר החל ב ;על הבריאה ומשבחים אותה
ועד א:לא( בר' )" טֹוב ְמֹאד ְוִהֵּנה" :בראשית

ָּבֲרִכי " :למשל בתהלים ,כמהולספרי הח
, המתאר (ד:אקתה' ) '"ה ַנְפִׁשי ֶאת

. אך בהתפעלות את נפלאות הבריאה
 .י הבריאהפלכבמגילה יש גישה "ביקורתית" 

ִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ֲאֶׁשר " :קהלת אומר
נוספים פסוקים  נםויש יג(,:זקה' " )ִעְּותֹו

רבים מעין זה. המדרש מאריך בתיאור 
י בריאת פלכהגישה הביקורתית של קהלת 

בקהלת )ר' יהודה בר' סימון מפרש  ;העולם
 את שבע לשונות ההבל "הבל (רבה א, ג
( הכל הבל" 2( הבל הבלים )2רבים הבלים )

 ב( כנגד שבעת ימי הבריאה. :)א
בכל  אין במגילה ביטוי לשבח 'המחדש
"מה  :יום מעשה בראשית' אלא קביעה

שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שיעשה 
 .ט(:ואין כל חדש תחת השמש" )א

משבח את האדם  ינוספר קהלת א
שנברא בצלם ואמור להמשיך ביצירתו את 

אלא המחבר  (,בריאת העולם )"וכבשוה"
" ַמה ִּיְתרֹון ָהעֹוֶׂשה ַּבֲאֶׁשר הּוא ָעֵמלקובע "

 2ט(.:גקה' )
ישה הכללית של הספר מסתכמת הג

ְוָׂשֵנאִתי ֶאת ַהַחִּיים ִּכי ַרע " :כביכול בפסוק
ָעַלי ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ִּכי ַהֹּכל 

 יז(.:בקה' " )ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ 

                                                      
שנים רבות מרצה ד"ר גבריאל ח' כהן היה ה*

 אילן.-במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר
ויקרא רבא כה, א; שבת ל ע"א. בעניין זה  1

השוו: גלעד ששון, "ביקשו חכמים לגנוז את 
לשבת חוה"מ סוכות,  דף שבועיספר קהלת", 
 (.1035תשע"ד )מס' 

למגילת  "בראשית"בעניין הקשר בין פרשת ו2
 .A:חסותו המקורית שליבהתי וקהלת רא

Neher, Notes sur Qohelet, Paris 1951, 71-

91. 

ר גם גישה אחרת. נכון פֶ יש לסֵ מנגד, 
 ,מסודרת בצורה שיטתית ינהשהמגילה א

כשהרעיונות  ,כמו יומןיותר אלא כתובה 
מתחלפים ולפעמים אפילו סותרים זה את 

אך אפשר להכיר בכל זאת כיוון שני  ,זה
 3מרכזי בספר.

 

 דרך האמונה .ב
סגנון באה לידי ביטוי בה יהגישה השני

מסתבר ששלושה . מיוחד ובמילים מנחות
ביטויים חוזרים במגילה פעמים הרבה: 

 27) "תחת השמש"פעמים(,  29) "אני"
  4פעמים(. 38) "הבלוהמילה "פעמים(, 

ביא ההאזכור המרובה של ביטויים אלה 
שאכן לפי ספר קהלת  ,פרשנים למסקנה

'תחת  –הגישה המתרכזת ב'אני' ובעולמנו 
ל והיא שמביאה למסקנה שהכ – השמש'

  :כותבשד"ל 'הבל'. וכך 
במה דברים  .מציאות האדם אך הבל

אמורים? במי שלא יעמול אלא לעצמו 
בלא ספק  .ולא יחיה אלא כדי שיחיה

אין חייו אלא חיי הבל )סוף פירושו 
 5.לקהלת(

מכאן מובן שהספר מחפש ערכים 
טרנסצנדנטיים. מגילת קהלת מראה מצד 

רופוצנטרית תאחד את הגישה האנ
כנגדה היא ו)המתרכזת באני תחת השמש(. 

 ית. ראוצנטיישה התמתארת גם את הג
סֹוף ָּדָבר ַהֹּכל ִנְׁשָמע " הוא: סיום הספר

ָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ֺֹלִהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצו-ֶאת ָהא  
ֹלִהים ָיִבא -ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה ָהא   .ָּכל ָהָאָדם

                                                      
ספרותי של הכתיבה  הרב -על הבסיס העיוני 3

כיוונית בספר קהלת ומאפיינה הפוסט 
 :של יהודה ברנדיס הרצאתוראו  מודרניים
פוסטמודרניות, ספקנות ואמונה",  –"קהלת 

במסגרת ימי עיון בתנ"ך מטעם שניתנה 
 מכללת הרצוג, קיץ תש"ע.

 O. Loretz,. Qohelet und :ין זהיבענ ורא 4

der Alte Orient, Freiburg 1964 , המייחס
לים המנחות ימכל החשיבות גדולה ל

 שבמגילה.
גם י' יעקובסון, "הציביון הדתי של מגילת  ורא 5

תל  ,לבעיית הגמול במקראבתוך: קוהלת", 
 .אביב תשי"ט



  

2 

קה' " )ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע
, פסוקים אלה . לדעת חוקרים רביםיד(-יב:יג
תוספת מאוחרת. זה ייתכן, וגם הפירוש הם 

המיוחס לרשב"ם רומז לכך, אך בשום פנים 
לרוח המגילה, אלא  המנוגדת אין זו תוספת

יש בפסוקים אלה סיכום של רעיון החוזר 
ֹלִהים -ְוָהא  . למשל: "פעמים רבות במגילה

-ִּכי ֶאת ָהא  ג:יד(; "שם " )ָעָׂשה ֶׁשִּיְראּו ִמְּלָפָניו
ֹלִהים ֵיֵצא -ִּכי ְיֵרא א  ה:ו(; שם " )ֹלִהים ְיָרא
ׁשֹוֵמר ִמְצָוה ֹלא ; וכן: "6ז:יח(שם )" ֶאת ֻּכָּלם

ֶאת ַהַּצִּדיק ְוֶאת ח:ה(; "שם " )ֵיַדע ָּדָבר ָרע
ג:יז( ועוד שם " )ֹלִהים-ָהָרָׁשע ִיְׁשֹּפט ָהא  

 רבים.
אכן מסתבר שקהלת מעמיד זה כנגד זה 
שני כיווני הסתכלות על החיים. וכך סיכם 
 אחד החוקרים את הדו כיווניות של הספר: 

נראה שתפקיד מגילת קוהלת במסגרת 
כתבי הקודש הוא לגלות את החולשה 
ואת חוסר התקווה שבהשקפת חיים 
סקולרית ולבשר בדרך זו, בעקיפין, 

ואת הצורך את מציאות ה' החיה 
 7במאבק אישי על האמונה.

 

 ה טוב לאדםמ .ג
הם שראינו שני כיווני מחשבה במגילה 

הבסיס להדרכת הספר לניהול חיים ראויים. 
ּטֹוב ָלָאָדם ַּבַחִּיים  יֹוֵדַע ַמה ִמי" :קהלת שואל
וכתשובה  ,יב(:וקה' ..." )ַחֵּיי ֶהְבלֹו ִמְסַּפר ְיֵמי

 .אומר שבע פעמים מה "טוב" לאדםהוא 
ֲאֶׁשר ָיֶפה  ב,ֲאֶׁשר ָרִאיִתי ָאִני טוֹ  "ִהֵּנה למשל:

ֶלֶאכֹול ְוִלְׁשּתֹות ְוִלְראֹות טֹוָבה ְּבָכל ֲעָמלֹו 
ָיַדְעִּתי או " ,יז(:השם ֶׁשַּיֲעֹמל ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש" )
ִלְׂשמֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב  ִּכי ֵאין טֹוב ָּבם ִּכי ִאם

 ועוד. ,יב(:גשם " )ְּבַחָּייו
פסוקים אלה והדומים להם הכוונה של 

שעל האדם לקבל את מחזוריות החיים  ,היא
מהבוקר עד הערב, מעונה לעונה ומלידה 

 )קה' ג:א( "ֵחֶפץ ְוֵעת ְלָכללמוות. אכן "
 כמתואר באריכות בפרק ג'.

 ֶאת ַהֹּכל ָעָׂשה"האדם יראה שראוי ש
ועליו להשתלב  ,יא(:גשם " )ָיֶפה ְבִעּתֹו )ה'(

יות פעיל בכל חלק במחזוריות החיים ולה
 "ַּבֹּבֶקר ְזַרע ֶאת :שבהם וחלק
ו(. קהלת :יאשם ַאל ַּתַּנח ָיֶדָך" ) ְוָלֶעֶרב ַזְרֶעָך

קובע שיש לקבל את החיים כמות שהם. אין 
שם כ( ואין חכם שלם ):זשם צדיק שלם )

אך יש גם ימים  ,כג(. יש תקופות חיוביות:ז
אלה גם את אלה ואת קשים ויש לקבל 

                                                      
להות' במגילת -על השימוש הבלעדי בשם 'אב6

 ,מגילות עיונים בחמש :בספרי וראקהלת 
 .262 -259  ו, עמ'ירושלים תשס"

 A. Lauha, "Die Krise des religiösenו7
Glaubens bei Kohelet", VTS, 3 (1955), 

191. 

ֵיה ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה " :בענווה ְּביֹום טֹוָבה ה 
" ֹלִהים-ְרֵאה ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהא  

 יד(. :זשם )
יש להשלים גם עם העובדה שהעולם 

הן ילעאין "מלא מסתורין ומעורר שאלות ש
תמיהות ישנן העולם וניהולו על . "תשובה
אך ההצעה של קהלת היא לא לשאול  ,רבות

"...ִמְּבִלי  יותר מדי שאלות על קיום העולם:
ֲאֶׁשר ֹלא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר 

יא(. :גשם ) ֹלִהים ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף"-ָעָׂשה ָהא  
על האדם להבין שהוא חלק ממחזוריות 

עם  'לזרום'ועליו  ,העולמיוהקיום האנושי 
ברוח טובה, לנצל את זמנו עלי  זרמי הקיום

ולתת להם  ,אדמות כדי למלא את חייו
 משמעות. כדבריו היפים של הרי"צ קרליבך

כי דווקא ההשתלבות במחזורי  )הי"ד(,
החיים והמודעות לזמניות החיים יכולים 

ח ויכולת פנימית ו)וצריכים( לתת לאדם כ
למלא את ייעודו בחיים באחריות, 

  8ביצירתיות ובחדווה.
 

*** 
ידי , באים לכאן דברי קהלת המתוארים

שירי סוף 'ביטוי מסוים בחלק האחרון ב
 של לאה גולדברג: 'הדרך
 

 ֹלַהי, ָּבֵרך ְוִהְתַּפֵּלל-ַלְּמֵדִני, א  
 ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְּפִרי ָּבֵׁשל,

ַעל ַהֵחרּות ַהֹזאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, 
 ִלְנֹׁשם,
 ְלַיֵחל, ְלִהָּכֵׁשל.ָלַדַעת, 

 

 ַלֵּמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה ְוִׁשיר ַהֵּלל
 ְּבִהְתַחֵּדׁש ְזַמְּנָך ִעם ֹּבֶקר ְוִעם ֵליל,

 ,ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום
 .ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵּגל

 

    מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת
לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן

  בדוא"ל.
 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 

 לשמור על קדושת העלון יש
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון

                                                      
 ,Joseph Carlebach, Das Buch Kohelet ו8

Frankfurt a.M. 1936. 
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